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  مقدمه
. مهمترین ویژگی محیط کار امروز، اندازه گیري و سنجش حدود رقابت در بازار کار اسـت 

شـی نیـروي   ها آگاهند که هزینه هاي اداره ي انسانی آنها باید با اداره ي اثربخلذا امروزه سازمان
یعنی اگر بتوانند نیروي انسانی خود را به گونه اي اداره کنند که آن ها تـوان  . انسانی همراه باشد

هـا، نـرخ   خود را در خدمت اهداف سازمان قرار دهند، در آن صورت از میزان حـوادث، غیبـت  
ات بـا  ي مناسب بـه ارایـه ي خـدم   خطاها و ضایعات کاسته خواهد شد و نیروي انسانی با روحیه

هـا افـزایش خواهـد یافـت     کیفیت خواهد پرداخت و در نتیجه بهـره وري و سـودآوري سـازمان   
از این رو از دیدگاه سید جوادین، عملکرد نیروي انسانی رابطه اي مستقیم ). 1388سیدجوادین،(

 با بهره وري سازمانها دارد و لذا با تحلیـل، پیرامـون ابعـادي از مباحـث مـرتبط و تـاثیر گـذار بـر        
عملکرد کارکنان که در عـین حـال تـاکنون مـورد کـم تـوجهی و اغلـب بـی تـوجهی از سـوي           

ها قرار گرفته اند، گامی پربها و ارزشمند در جهـت بهبـود عملکـرد کارکنـان و افـزایش      سازمان
بنــابر مفــاد دســتورالعمل اجرایــی ارزیــابی عملکــرد  . هــا برداشــته خواهدشــدوري ســازمانبهــره

قـانون خـدمات کشـوري نظـام      5هـاي اجرایـی مشـمول مـاده     کلیه دستگاه بخشنامه به_کارکنان
ها مکلفنـد تـا نقـاط    مبنی بر اهمیت باالي تحلیل عملکرد، کلیه دستگاه _جمهوري اسالمی ایران

قوت، نقاط قابل بهبود، و اقدامات الزم براي بهبود عملکرد را تحلیل و بررسی نموده و براساس 
براي سـال   ...ي اجرا، توانمندسازي کارمندان وهاي اجرایی، نحوهرنامهآن، تغییرات الزم را در ب

بـا وجـود   . آتی اعمال نموده و با همکاري کارکنان نسبت به تحقق نقاط قابل بهبود اقدام نماینـد 
این دستورالعمل اجرایی ابالغی، هنوز جاي تعجب است که چرا در سنجش و ارزیابی عملکـرد  

ي کارکنـان توجـه مـی شـود در حـالی کـه       سمی و از پیش تعیین شدهکارکنان تنها به وظایف ر
براي جلب رضایتمندي مردم، تنها انجام امـور جـاري کـافی نبـوده و کارکنـان در اکثـر مواقـع،        

از . دهنـد کـه در شـرح وظـایف آنهـا مشـخص نشـده اسـت        کارها و رفتارهاي متنوعی انجام می
احـدهاي آمـوزش عـالی انتظـار داشـت کـه       طرفی محقق به علت تجربه ي کـاري در یکـی از و  

رفتـار شـهروندي   «اینگونه رفتارهـاي خـارج از چهـارچوب تعیـین شـده، کـه از آنهـا بـه عنـوان          
یاد خواهدشد، ارتباط تنگاتنگی بـا عملکـرد کارکنـان و ارایـه ي خـدمات باکیفیـت       » 1سازمانی

ازمانی یعنـی آن دسـته   لذا هدف از این پژوهش، تعیین نقش رفتارهاي شهروندي س. داشته باشند
ــان ســازمان در آن اثربخشــی عملکردشــان را صــرف نظــر از اهــداف    از رفتارهــایی کــه کارکن

، در بهبود و توسعه ي عملکـرد  )Comeau & Griffith ,2005(دهندوري شخصی ارتقا میبهره
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ه که به صـورت مـوردي در دانشـگا   (کارکنان و بررسی میزان ارتباط بین این دو مؤلفه می باشد 
  . )سالمی واحد قزوین بررسی می گرددآزاد ا

  مسأله پژوهش و بیان ضرورت
هـاي هـر سـازمانی مطـرح      از آنجایی که کارکنان به عنوان یکی از مهمترین منـابع و سـرمایه  

تواند بسیار با اهمیت تلقی گـردد، در چنـد دهـه اخیـر محققـان       باشند و رفتارهاي آنها هم می می
اي که جـاي تأمـل    اند، ولی مسأله رفتارهاي شهروندي سازمانی پرداخته زیادي به تجزیه و تحلیل

دارد این است که قبل از تقویت رفتارهاي شهروندي در هر سازمانی بایـد ایـن بررسـی صـورت     
شـود   گیرد که آیا این رفتارها در راستاي اهداف سازمان بوده و موجب بهبود عملکرد افراد مـی 

اي میان رفتارهاي شهروندي سازمانی و عملکرد افراد وجـود دارد؟   یا خیر؟ به عبارتی، چه رابطه
ي و چه رفتارهایی از اهمیت بیشتر و یا کمتري برخـوردار هسـتند؟ بـا توجـه بـه اینکـه دو مؤلفـه       

تـر  عملکرد کارکنان و رفتار شهروندي سازمانی، اغلب، هریک ، پـیش : پژوهش حاضر از جمله
مفاهیم توسط پژوهشگران مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار گرفتـه      به طور جداگانه یا در کنار سایر 

ي اساسی و تعیین کننده، در کنـار  اند، لذا در این پژوهش سعی بر بررسی و تحلیل این دو مؤلفه
  . یکدیگر براي یک سازمان مد نظر قرار می گیرد

اري دي معنـی میان رفتارهاي شـهروندي سـازمانی و عملکـرد کارکنـان رابطـه     : فرضیه اصلی
  . وجود دارد

: فرضیه هاي فرعی
دار وجود دارد، میان رفتار نوع دوستی شهروندي سازمانی و عملکرد کارکنان ارتباط معنی

دار وجود دارد،میان رفتار وظیفه شناسی شهروندي سازمانی و عملکرد کارکنان ارتباط معنی
دار وجود دارد،اط معنیمیان رفتار جوان مردي شهروندي سازمانی و عملکرد کارکنان ارتب

دار وجود دارد،میان رفتار نگرش مدنی شهروندي سازمانی و عملکرد کارکنان ارتباط معنی
.دار وجود داردمیان رفتار احترام شهروندي سازمانی و عملکرد کارکنان ارتباط معنی

  مبانی نظري و مرور ادبیات
اهمیتوبودهتحقیقاتازبسیاريعموضواخیرمفهوم رفتار شهروندي سازمانی در چند سال

ازسرياند؛ یکنوعسهبرعمدتًاگرفتهصورتتحقیقات. استافزایشحالدرهمچنانآن
متمرکززمانی ي رفتار شهروندي ساکنندهایجادعواملتجربیآزمونوبینیبر پیشتحقیقات

عدالتسازمانی،هویتی،سازمانتعهدشغلی،رضایتاز قبیلعواملیزمینهدراین. اندبوده



  93تابستان، 74، شمارهسوم بیست و، سال )بهبود و تحول(مطالعات مدیریت  76

. اندشدهي رفتار شهروندي سازمانی مطرحکنندهایجادعنوان عواملبهغیرهواعتمادسازمانی،
در.اندبودهپیامد هاي رفتار شهروندي سازمانی متمرکزبرتحقیقاتازسريیکدیگر،ازسوي

مشتري،رضایتسازمانی،قیتسازمانی، موفاثربخشیسازمان،عملکردقبیلازعواملیزمینهاین
منحصرًانیزتحقیقاتازمعدوديگروه .اندشدهمطرحغیرهواجتماعیسرمایهمشتري،وفاداري

تعریفتااندکردهسعیبراي مثالوبودهمفهوم رفتار شهروندي سازمانی متمرکزرويبر
روشبا کمکیاوندکنمشخصراآنابعادباشند،از رفتار شهروندي سازمانی داشتهجدیدي

طبرسا و رامین مهر،(کنندایجادمفهوماینسنجشبراياستاندارديهايمقیاسعاملیتحلیل
1389 .(

پیامـد عملکـرد رفتـار شـهروندي     بـه منحصـراً کهمی باشددومدستهزمرهازنیزتحقیقاین
و مؤلفه هاي عملکـرد  ابعاد رفتار شهروندي سازمانی استفاده ازآنهدفوسازمانی می پردازد

  .براي بررسی رابطه میان رفتار شهروندي سازمانی و عملکرد کارکنان می باشد 
  

  رفتارهاي شهروندي سازمانی 
. مطرح گردید 1983، اولین بار بوسیله ارگان و همکارانش در سال 1واژه شهروندي سازمانی

مایـل بـه همکـاري؛ و مطالعـات     در مورد ت 1938توسعه این مفهوم از نوشتارهاي بارنارد در سال 
 1978و  1966، 1964در مورد عملکرد، و رفتارهـاي خودجـوش و نوآورانـه در سـالهاي      2کاتز

در تعریف اولیه رفتـار شـهروندي سـازمانی کـه بـه       ).Castro and et al,2004(ناشی شده است 
تارهایی مـورد  مطرح شده است، به طورکلی آن دسته از رف 1980و ارگان در دهه  3وسیله باتمن

رغم اینکه اجباري از سوي سازمان براي انجام آنها وجود ندارد، در  گیرند که علی توجه قرار می
). Kwantes,2003(شود  هایی ایجاد می ها از جانب کارکنان، براي سازمان منفعت سایه انجام آن

شـریح کردنـد   ارگان و گراهام اطاعت، وفاداري و مشارکت کارکنان در محتـواي سـازمانی را ت  
هایی از ارتباط تعاملی هسـتند و ایـن رفتارهـاي انفعـالی، مسـئولیت شـهروندي را نشـان         که نتیجه

دهند و در این میان ارگان این دسته از رفتارها را به عنوان رفتارهاي فرانقشی مورد توجه قرار  می
فاده شـده اسـت   میالدي، از بسیاري اصطالحات براي تشریح چنین رفتـاري اسـت   19در دهه . داد

، رفتـار اجتمـاعی گرایانـه    )Graham,1991 & Organ,1983(نظیر رفتـار شـهروندي سـازمانی    
)Brief & Motowildo, 1986(رفتار فرانقشی ،)Van Dyne and et al,1994 (   خـود جوشـی ،
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). Staw & Boetter,1990(وحتــی رفتـار ضـد نقشــی  )George & Brief, 1992(1سـازمانی 
)Castro and et al,2004 .( میالدي، رفتار شهروندي سازمانی در ابتدا بدین صورت  20در دهه

شود،  هاي مرتبط با نقش که فراتر از انتظارات وظیفه توسط فرد انجام میفعالیت: تعریف گردید
این دسته از رفتارها در مـواردي و توسـط برخـی از    . شود به عنوان رفتارهاي فرانقش تعریف می

و نهایتـا  ) Adebayo,D.O,2005(شـود  وان رفتار شـهروندي در نظـر گرفتـه مـی    نویسندگان به عن
تـالش هـاي فـوق العـاده ي صـورت گرفتـه توسـط        : توسط لمبرت بـدین صـورت تکمیـل شـد    

کارکنان یک سازمان، فراتر از آنچه که مورد انتظار مـی باشـد، ایـن تـالش هـا بطـور واضـح و        
، 2لمبرت(سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرند مستقیم در شرح شغل آورده نشده و عموما توسط

ایـن پـنج بعـد     )Organ,1997(ارگان پنج بعد براي رفتار شهروندي سازمانی قائـل اسـت  ). 2010
هـا را بـه صـورت زیـر      مـی تـوان آن   همواره در تحقیقات مربوطه مد نظر محققین بوده اسـت و 

  ): بندي کرددسته
ه طور خودجوش انجام می دهند، تنها به خاطر این فعالیت هایی که کارمندان ب: 3نوع دوستی

) .2004کاسترو و همکاران،(که آن ها میل و آرزوي کمک به دیگران و سازمان را دارند 
شـهروند سـازمانی وظیفـه شـناس اسـت، او در انجـام وظـایف درون نقشـی         : 4وظیفه شناسـی 

وظایف، همواره مـدنظر اوسـت   ورانه در انجام عملکرد مناسبی از خود نشان می دهد، تفکر بهره
و چنانچه نیاز سازمان را تشخیص بدهد، حاضر است فراتر از آن چیزي که سـازمان از او انتظـار   

.دارد، در خدمت سازمان باشد 
نوعی از رفتارهاي شهروندي سـازمانی اسـت کـه نسـبت بـه رفتارهـاي کمـک        : 5جوانمردي

، جـوانمردي را بـه عنـوان تمایـل بـه      )1990(6ارگان. کننده، توجه بسیار کمتري به آن شده است
تحمل شرایط اجتناب ناپذیر 

  .)2005و همکاران، 7براگر(ناراحت کننده، بدون شکایت تعریف کرد
نگـرش مـدنی بـه    . نگرش مدنی در حقیقت، مکمل بعـد جـوان مـردي اسـت    : 8نگرش مدنی

ر، شـهروند  بـه عبـارت دیگـ   . ضرورت مشارکت یک کارمنـد در زنـدگی سـازمانی اشـاره دارد    
                                                                                                                                                     
1 .Organizational spontaneity
2. Lambert
3. Altruism
4. Conscientiousness
5. Sportsmanship
6. Organ
7. bragger
8. Civic virtue
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سازمانی در این بعد، در مقابل مشکالت شکیبا است اما در این بعد تالش می کنـد تـا در از بـین    
.بردن ناهمواري ها و مشکالت نقش داشته باشد

شهروندان سازمانی همواره در تعامالت خود، ادب و احترام را حفـظ  : 1)ادب،تواضع(احترام
اجتماعی برخوردارند که ارتباطاتشان بر حفظ احتـرام  در واقع آن ها از چنان وجهه ي . می کنند

.مبتنی است
طی پژوهشی که چوي پیرامون ارتباط شخصیت ها با رفتـار شـهروندي سـازمانی انجـام داد،     
مجموعــه اي از شخصــت هــاي موجــود در زمینــه هــاي کــاري را معرفــی کــرد کــه رفتارهــاي   

پژوهشی دیگـر بـا هـدف     2009ر سال د). Choi,2007(کنندشهروندي سازمانی را پیش بینی می
ي ارتباط میان رفتارهـاي شـهروندي سـازمانی و    فراهم آوردن یک آزمایش متا آنالیزي در زمینه

 .)Whiting and et al,2009(تنوعی از پیامدهاي آن در سطوح فردي و سـازمانی انجـام گرفـت   
مـل، ارتبـاط میـان عوامـل     همچنین در زمینه ي ارتباط میان رفتار شهروندي سازمانی و دیگر عوا

 ,Chiaburu and et al(استرس زاي نقش و رفتار شهروندي سازمانی مورد مطالعـه قرارگرفـت   

فــاکتور از صــفات شخصــیتی و رفتارهــاي شــهروندي  5وبــه دنبــال آن مــدلی مبتنــی بــر ) 2011
ه بـ  2011در طی پژوهش دیگـري در سـال   ). Eatough and et al, 2011(سازمانی ارائه گردید 

اندازه گیري دو بعد فردي و اجتماعی رفتار شهروندي سازمانی و میزان ارتباط آنهـا بـا رضـایت    
شغلی پرداخته شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که همه فاکتورهاي رضـایت شـغلی، نقـش    

در رویکـرد دیگـري   . )Mohammad Jahed and et al,2011(دارند OCBاساسی در پیش بینی 
ي سازمانی به عنـوان پیامـدي از شـرایط سـازمانی، ارتبـاط میـان ایـن دو تحـت         از رفتار شهروند

ــا          ــرتبط ب ــازمانی، م ــرایط س ــاد ش ــه ابع ــه هم ــت و در نتیج ــرار گرف ــی ق ــناخته  OCBبررس ش
در مقاله دیگري از جعفري و همکاران، عالوه بـر ایـن کـه    ). Rehman farooqui, 2012(شدند
OCB  ها ارائه شده، بـه شـکل   براي افزایش اثربخشی سازمانبه عنوان یک نیاز غیر قابل اجتناب

و در ) Jafari and et al, 2013(گیري و دسته بندي برآمدهاي این رفتار نیز پرداخته شده اسـت 
هاي جاهـد محمـود و جعفـري و همکـاران در قالـب      نهایت در مقاله دیگري، تلفیقی از پژوهش

). Lee Hee Ung, 2013(را تاییـد مـی کـرد   پژوهشی جدید ارائه شد که نتایج دو پژوهش قبلـی  
ي ارتباط میان رفتار شهروندي سازمانی و عملکرد، ابتدا به توضیح در این مقاله نیز قبل از مطالعه

عملکرد، حاصل یا نتیجـه فراینـد و تحقـق اهـداف مـی      : مختصري در مورد عملکرد می پردازیم
بایست انجام بگیرد تا آن کار انجام می باشد و بدین معنی است که براي انجام هر کاري مراحلی

                                                                                                                                                     
1. Courtesy
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پذیرد، و تحقق اهداف بدین معنی است کـه بـا رعایـت مراحـل کـاري، آن هـدف تحقـق پیـدا         
  ). 1390دفت، .ریچاردال()Ogunfowora Babatunde and et al, 2010(کندمی

 رعملکـرد منـابع انسـانی را در   ایـن دانشـمندان، عوامـل مـؤثر ب    : الگوي هریس و گلداسـمیت 
دانش،تجربـه و  (1توانـایی ): هفت عامـل (کنند که حرف اول کلماتخالصه می "اچیو "ي واژه

، )انگیـزش بـا میـل بـاطنی    (4، انگیزه)پشتیبان سازمان(3، کمک)ادراك نقش(2، وضوح)استعداد
عامـل هـاي   (7و محـیط ) مستند و قانونی بـودن تصـمیم هـا   (6، اعتبار)بازخورد عملکرد(5ارزیابی
).1نمودار (.ی باشدم) خارجی

                                                                                                                                                     
1. ability
2. clarity
3. help
4. incentive
5. evaluation
6. validity
7. environment
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  )1997گلداسمیت و ارگان،-مدل تلفیقی از الگوي هریس(مدل مفهومی اولیه پژوهش. 1نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کمک به همکاران در تطبیق با محیط کار
مک به همکاران براي حل مشکالت ک

  کاري
  کمک به همکاران جهت انجام وظایفشان

تمایل به برقراري ارتباط با همکاران

عدم شکایت در مورد امور غیر مرتبط 
  کاري

  بزرگ نکردن مشکالت در سازمان
تالش براي ایجاد فضاي مثبت در سازمان

احترام به حقوق همکاران در امور 
  مشترك

رهیز از انجام اموري که موجب ناراحتی پ
  همکاران است

  پرهیز از ایجاد مشکل در سازمان
احترام به همکاران تحت هر شرایط

  دفاع از شهرت سازمان در برابر منتقدان
  تقال اخبار خوب سازمان به دیگرانان

  ارائه پیشنهاد براي حل مشکالت سازمان
حضور فعال در نشست ها و جلسات 

سازمان

  رعایت قوانین سازمان در هر شرایط
  انجام وظایف با دقت و کمترین اشتباه

عدم اتخاذ موضع منفی براي قبول 
  وظایف جدید

عه و خود آموزي براي ارتقاي مطال
  عملکرد

انضباط براي حضور در سازمان و انجام 
  اضافه کاري

رفتار مناسب در بیرون سازمان براي بهبود 
  وجهه سازمان

  حفاظت از دارایی هاي سازمان

جوانمردي

نگرش مدنی

احترام

توانایی

وضوح

کمک

انگیزه

ارزیابی

اعتبار

  محیط

  رفتارهاي شهروندي 
سازمانی

نوع دوستی

شناسیوظیفه
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  روش پژوهش
شهرونديرفتارحوزةدرعلمیهاينظریهکارآییآزمودنبهکهدلیلبدینحاضر،پژوهش

دانشوپردازدمیقزوینواحداسالمیآزاددانشگاهدرکارکنانعملکردو) OCB(سازمانی
هدف،نظرازدهد،میتوسعهمتغیردواینمیانپذیريتاثیرورابطهکیفیتمورددرراکاربردي
نوعازوتحلیلیتحقیقیاطالعات،تحلیلوگردآوريشیوهنظر  ازاست وکاربرديتحقیقی

آنهامیانروابطنیزومتغیرهاتحلیل وضعیتبهچرا کهاستتحلیلیتحقیقاین.استهمبستگی
متغیرهامیانهمزمانیروابطهمبستگیتحلیل ازاستفادهباچراکهاست،همبستگینوعاز. پردازدمی
لکه کشف کرد بروابط بین متغییرها را می توان در تحقیق همبستگی نه تنها . نمایدتبیین میوآزمونرا

  ).1389بازرگان،(.آیداین طریق به دست میتباط متغییرها با یکدیگر نیز از جهت و میزان ار
جمع آوري اطالعات مورد نیاز براي . گردآوري اطالعات یکی از مهم ترین مراحل تحقیق است

و تحقیق ا پرسشنامه یکی از ابزارهاي رایج انجام تحقیق به طرق مختلف می توانست انجام گیرد ام
منظورگفته شد، بهکه در این تحقیق نیز همانگونه که هاي تحقیق است روش مستقیم براي کسب داده

در تحقیق  .استگردیدهاستفادهاز پرسشنامهتحلیل،وتجزیهبراياطالعاتوهادادهآوريجمع
فتار شهروندي انسانی از دو پرسشنامه رصرفه جویی در وقت، هزینه و نیروي حاضر با توجه به ضرورت 

این تحقیق شامل دو بخش می باشد که در پرسشنامه اول . ارکنان استفاده شدسازمانی و عملکرد ک
توصیفی درباره پاسخ دهنده کسب که اطالعاتی ل پرسشهاي جمعیت شناختی مطرح شده بخش او

براي . آورده شده است) راستاي اهداف تحقیقدر (ند و در بخش دوم پرسشهاي اصلیکنمی
تعلق1امتیازگویه،باموافقتحداقلو5امتیازگویه،باموافقتحداکثرگذاري پرسشنامه ها بهمرهن

 براي سنجش اعتبار. شودپرسیده میخیلی کم تا خیلی زیادازطیفیدردهندهظر پاسخنگیرد ومی
  . ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید، از )پایایی(هابیرونی پرسشنامه

نفـر بطورتصـادفی از جامعـه ي آمـاري انتخـاب و پرسشـنامه عملکـرد،         30ین منظـور  براي ا
 30نفر و پرسشنامه رفتار شهروندي توسط خود ایـن   30توسط فرد مافوق بالفصل هریک از این 

 SPSSنفر انتخابی جواب داده شده و از این طریق ضریب آلفاي کرونباخ با استفاده ازنرم افـزار  
و براي پرسشنامه عملکرد کارکنان  مقدار  928/0مقدارسازمانیشهروندياربراي پرسشنامه رفت

بدست آمد و لذا مشخص گردید که پرسشنامه ها از اعتبار الزم برخوردارند، زیرا مقـدار   932/0
تـوان  لذا مـی . است، می باشد% 70ضریب آلفا باالتر از حد قابل قبول براي مقاصد کاربردي که 

جهـت سـنجش روایـی    .هاي مورد نظـر داراي پایـایی قابـل قبـولی هسـتند     امهادعا کرد که پرسشن
  .هاي این پژوهش نیز از روایی محتوایی استفاده شده استپرسشنامه
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و) OCB(سـازمانی شهرونديبا توجه به هدف پژوهش که پرداختن به شناسایی رابطه میان رفتار
باشـد، جامعـه آمـاري ایـن تحقیـق را       مـی قـزوین  واحـد اسـالمی آزاددانشـگاه درکارکنـان عملکرد

از آنجـا کـه   . دهندنفر، تشکیل می 498برابر است با  کارکنان دانشگاه آزاد قزوین، واقع در قزوین که
امـري ضـروري دانسـته ،    گیـري را  این محقق نمونـه تعداد کارکنان جامعه مورد مطالعه زیاد است بنابر

- و زمان است و امکان بررسی کل جامعه به صورت سرچرا که انجام هر تحقیق مستلزم صرف هزینه 
شماري وجود ندارد، لذا پژوهشگر با توجه به چنین واقعیتی و با در نظرگـرفتن اینکـه جامعـه آمـاري،     

گیري تصادفی، اطالعاتی که بـا اسـتفاده   مشخص و مقیاس داده ها از نوع کیفی هستند، از طریق نمونه
بدسـت آورده را از طریـق اسـتنباط آمـاري، بـه جامعـه اصـلی تعمـیم         ها پیرامون نمونـه  از تحلیل داده

جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم، از فرمـول کـوکران بـراي جامعـه محـدود اسـتفاده       . خواهد داد
  :گردید

  
  

در این تحقیـق و بـا   (مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد  =z/2که در آن 
 96/1، مقدار به دست آمده از جدول توزیـع نرمـال اسـتاندارد    05/0ي در نظر گرفتن مقدار خطا

خطاي پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مـورد نظـر    =dو ) باشدمی
).1382رفیـع پـور،  (شـود  در نظـر گرفتـه مـی    05/0می باشد که معموالً در علوم اجتماعی برابـر  

در  pوص ایـن فرمـول، گفتـه شـود آن اسـت کـه چنانچـه مقـدار         اي که الزم است در خصنکته
، که در ایـن  ) 1388آذر و مومنی،(را براي آن در نظر گرفت 5/0توان مقدار دسترس نباشد، می

ترین عدد ممکن را بـه دسـت خواهـد داد، کـه در     کارانهحالت، این فرمول بزرگترین و محافظه 
نفـر   217بنابراین حـداقل حجـم نمونـه الزم    . گرفته شدبراي آن در نظر  5/0این تحقیق نیز عدد 

پرسشنامه از هر دو نوع شهروندي و عملکرد، به  228باشد، که براي باال رفتن قابلیت اطمینان می
عـدد   220اي که پیش تر توضیح داده شد، در جامعه مورد نظر پخش شد که  از این تعداد گونه

شایان ذکر است این تعداد نمونـه از بـین   . یل قرار گرفتندبرگردانده شد و پرسشنامه ها مبناي تحل
  .جامعه آماري بطور تصادفی ساده انتخاب می شوند

  
  آزمون فرضیه اصلی پژوهش

کارکنـان عملکـرد وسـازمانی شـهروندي دار رابطـه بـین رفتارهـاي   آزمـون معنـی   به منظـور 
ولـی در   اسـتفاده شـده   غیـره آزمون رگرسیون خطی دو متاز قزوین، واحداسالمیآزاددانشگاه
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دو تـک   ابتدا به منظور مطالعـه سـطح رفتارهـاي شـهروندي سـازمانی کارکنـان از آزمـون خـی        
  :اي استفاده می شود که نتایج به شرح زیر می باشدنمونه

  کارکنانسازمانیشهرونديرفتارهايسطح. 1جدول 
  

  
رفتارهـاي نشان می دهد که سطح )p<0/01؛ Chi-Square=391/33(نتایج آزمون خی دو 

لکـرد  بینـی تغییـرات عم  بمنظـور پـیش  . متوسط مـی باشـد   درسطح کارکنانسازمانیشهروندي
و به منظور بررسی رابطـه بـین آنهـا از رگرسـیون     سازمانیشهرونديازطریق رفتارهايکارکنان

  : دو متغیره استفاده شد که نتایج آن درزیر می آید
  

  کارکنانبر عملکردسازمانیشهرونديهاي کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر رفتارهاي کنندهمشخص. 2جدول 
                   

  ماريآشاخص                 
  مدل رگرسیون  

ضریب 
  2R  همبستگی

2R  تعدیل
  شده

  
F  

سطح 
  معناداري

1  754/0569/0567/0224/287000/0
  

کارکنـان را نشـان   عملکـرد وسازمانیشهروندي، ضریب همبستگی بین رفتارهاي2جدول 
مـی   )=000/0P(دار و داراي سـطح معنـی   754/0ضریب همبستگی بـین ایـن دو متغیـر    . دمی ده

تـأثیر  سـازمانی شـهروندي رفتارهـاي ) 567/0(با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شـده  . باشد
    . دارندکارکنانبرروي عملکرد) P<0/01(دار معنی

  کارکنانلکردعمبرسازمانیشهرونديضریب رگرسیونی رفتارهاي. 3جدول 

    

سطح  رفتارهاي
شهروندي

  مقدار 
مورد انتظار

  مقدار 
.Chi-SquareSigماندهباقی  مشاهده شده

  -3/39  34  3/73  پایین
  7/27  101  3/73  متوسط  00/0  391/33

  7/11  85  3/73باال

                   
  شاخص آماري                

  مدل     
ضرایب 
  رگرسیون

خطاي 
  استاندارد

بتاي 
T  استاندارد

سطح 
  داريمعنی

215/2028/0-0/ 412/0186  ضریب ثابت
960/0057/0754/0948/16000/0  سازمانیشهرونديرفتارهاي
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  کارکنانعملکردبرسازمانیشهرونديرفتارهاي تأثیر رگرسیونی. 2نمودار 

  
واحــد در عملکــرد 960/0شــهروندي، بــه ازاي یــک واحــد افــزایش در میــزان رفتارهــاي  

توان معادله رگرسیونی زیـر را بـراي پـیش بینـی عملکـرد     می. کارکنان افزایش به وجود می آید
  : شهروندي سازمانی تنظیم کردکارکنان، به وسیله رفتارهاي

  کارکنانعملکرد= 412/0) + 960/0(شهروندي سازمانی رفتارهاي                                        
  

  :1فرضیه فرعی 
به منظور مطالعه سطح رفتار نوع دوسـتی شـهروندي سـازمانی کارکنـان، از آزمـون خـی دو       

  :اي استفاده می شود که نتایج به شرح زیر می باشدتک نمونه
کارکنانرفتار نوع دوستی شهروندي سازمانیسطح. 4جدول  

  
رفتار نـوع  ن می دهد که سطحنشا )p<0/01؛ Chi-Square=391/33(نتایج آزمون خی دو 

پـایینی مـی    در سـطح  قـزوین واحـد اسـالمی آزاددانشـگاه کارکناندوستی شهروندي سازمانی
از طریـق رفتـار نـوع دوسـتی شـهروندي      کارکنـان به منظور پیش بینـی تغییـرات عملکـرد   . باشد

کـه نتـایج آن در   و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون دو متغیره استفاده شده سازمانی
  : زیر می آید

مقدار مشاهده نوع دوستیسطح  رفتار 
  شده

مقدار مورد 
-Chiباقی ماندهانتظار

SquareSig.

  7/27  3/73  101  پایین
  -3/39  3/73  34  متوسط  00/0  391/33

  7/11  3/73  85باال

شهرونديرفتارهاي  کارکنانعملکرد
960
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  هاي کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر رفتار  کنندهمشخص. 5جدول 
  کارکنانبر عملکردنوع دوستی شهروندي سازمانی

  
  شاخص آماري          

  مدل رگرسیون
ضریب 
  2R  همبستگی

2R  
  تعدیل شده

F
  

سطح 
  معناداري

1  509/0259/0256/0317/76000/0

کارکنان را و عملکرد، ضریب همبستگی بین رفتار نوع دوستی شهروندي سازمانی5جدول 
 )=000/0P(دار و داراي سـطح معنـی   509/0ضریب همبستگی بین ایـن دو متغیـر   . نشان می دهد

دار رفتار نـوع دوسـتی تـأثیر معنـی    ) 256/0(ه با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شد. می باشد
)P<0/01 (داردکارکنانبر روي عملکرد .  

  
  کارکنانعملکردبرضریب رگرسیونی رفتار نوع دوستی شهروندي سازمانی. 6جدول 

          
  شاخص آماري            

  مدل   
ضرایب 
  رگرسیون

خطاي 
  استاندارد

بتاي 
T  استاندارد

سطح 
  داريمعنی

262/16000/0-0/ 329/2143  ثابتضریب 
رفتار نوع دوستی 
438/0050/0509/0736/8000/0  شهروندي سازمانی

  
    

  
  

  کارکنانعملکردبرتأثیر رگرسیونی رفتار نوع دوستی شهروندي سازمانی. 3نمودار 
    
حـد در  وا 438/0سازمانی، شهرونديدوستیبه ازاي یک واحد افزایش در میزان رفتار نوع 

می توان معادله رگرسیونی زیـر را بـراي پـیش بینـی     . کارکنان افزایش به وجود می آیدعملکرد
  : سازمانی تنظیم کردشهرونديدوستینوعکارکنان، به وسیله رفتارعملکرد

کارکنانعملکرد= 329/2) + 438/0(سازمانی شهرونديدوستینوعرفتار                        
  :2ی فرضیه فرع

به منظور مطالعه سطح رفتار وظیفه شناسی شهروندي سـازمانی کارکنـان از آزمـون خـی دو     
  :تک نمونه اي استفاده می شود که نتایج به شرح زیر می باشد

دوستینوعرفتار  کارکنانعملکرد
438
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  کارکنانرفتار وظیفه شناسی شهروندي سازمانیسطح. 7جدول 
  

رفتـار وظیفـه   نشان می دهد کـه سـطح   )p<0/01؛ Chi-Square=918/64(نتایج آزمون خی دو 
بـه  . باالیی مـی باشـد   در سطح قزوینواحداسالمیآزاددانشگاهکارکنانشناسی شهروندي سازمانی

و بـه  از طریـق رفتـار وظیفـه شناسـی شـهروندي سـازمانی      کارکنانمنظور پیش بینی تغییرات عملکرد
  : منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون دو متغیره استفاده شد که نتایج آن در زیر می آید

  ی شهروندي هاي کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر رفتار وظیفه شناس کنندهمشخص. 8جدول 
            کارکنانبر عملکردسازمانی

  مدل رگرسیون      ماريآشاخص      
  2R  ضریب همبستگی

2R  
سطح   F  تعدیل شده

  معناداري
1  802/0643/0642/0186/393000/0

کارکنـان  عملکردوشناسی شهروندي سازمانی ، ضریب همبستگی بین رفتار وظیفه8جدول 
 )=000/0P(دار و داراي سطح معنـی  802/0ضریب همبستگی بین این دو متغیر . دهدرا نشان می

رفتـار وظیفـه شناسـی شـهروندي     ) 642/0(با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شـده  . می باشد
  . داردنکارکنابر روي عملکرد) P<0/01(دار تأثیر معنیسازمانی

  
  کارکنانعملکردبرضریب رگرسیونی رفتار وظیفه شناسی شهروندي سازمانی. 9جدول 

  
  شاخص آماري       
  مدل   

ضرایب 
  رگرسیون

خطاي 
  استاندارد

بتاي 
T  استاندارد

سطح 
  داريمعنی

699/1091/0-0/ 282/0166  ضریب ثابت
رفتار وظیفه شناسی 
872/0044/0802/0829/19000/0  شهروندي سازمانی

  
  
  

  کارکنانعملکردبرتأثیر رگرسیونی رفتار وظیفه شناسی شهروندي سازمانی. 4نمودار 

سطح  رفتار 
شناسیوظیفه

  مقدار 
  مشاهده شده

  مقدار 
-Chiقی ماندهبامورد انتظار

SquareSig.

  -3/56  3/73  17  پایین
  3/27  3/73  101  متوسط  00/0  918/64

  7/28  3/73  102باال

شناسی وظیفهرفتارعملکرد
872
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واحـد   872/0سـازمانی،  شـهروندي به ازاي یک واحد افزایش در میزان رفتار وظیفه شناسی
یش می تـوان معادلـه رگرسـیونی زیـر را بـراي پـ      . کارکنان افزایش به وجود می آیددر عملکرد

  : سازمانی تنظیم کردشهرونديوظیفه شناسیکارکنان، به وسیله رفتاربینی عملکرد
  کارکنانعملکرد= 282/0) + 872/0(سازمانی شهرونديوظیفه شناسیرفتار                        
  :3فرضیه فرعی 

دو تک به منظور مطالعه سطح رفتار جوان مردي شهروندي سازمانی کارکنان از آزمون خی 
  :شود که نتایج آن به شرح زیر می باشداي استفاده مینمونه

  
کارکنانرفتار جوان مردي شهروندي سازمانیسطح. 10جدول 

  
رفتـار  نشـان مـی دهـد کـه سـطح      )p<0/01؛ Chi-Square=264/73(نتایج آزمون خی دو 

باالیی می  سطحدر قزوینواحداسالمیآزاددانشگاهکارکنانجوان مردي شهروندي سازمانی
 از طریـق رفتـار جـوان مـردي شـهروندي     کارکنـان بینـی تغییـرات عملکـرد   به منظور پیش. باشد

و به منظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون دو متغیره استفاده شـده اسـت کـه نتـایج     سازمانی
    : آیدآن در زیر می

  هاي کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر رفتار جوان مردي  کنندهمشخص. 11جدول 
  کارکنانبر عملکردشهروندي سازمانی

         
  شاخص آماري       

  

  مدل رگرسیون  
ضریب 

  2R  ستگیهمب

2R 
تعدیل 

  شده
F
  سطح معناداري  

1  809/0655/0653/0295/413000/0
وعملکـرد کارکنـان   ، ضریب همبستگی بین رفتار جوان مردي شهروندي سازمانی11جدول 
 )=000/0P(دارو داراي سـطح معنـی   809/0ضریب همبستگی بین ایـن دومتغیـر   . دهدرانشان می

سطح  رفتار 
-Chiباقی ماندهمقدار مورد انتظار  مقدار مشاهده شدهجوان مردي

SquareSig.

  -3/56  3/73  17  پایین
  7/10  3/73  84  متوسط  00/0  264/73

  7/45  3/73  119باال
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رفتارجوان مردي شهروندي سـازمانی )653/0(باتوجه به مقدارضریب تعیین تعدیل شده. باشدمی
    . داردبر عملکردکارکنان)P<0/01(دارتأثیرمعنی

  کارکنانعملکردبرضریب رگرسیونی رفتار جوان مردي شهروندي سازمانی. 12جدول 
  

  
  
  

  
  کارکنانعملکردبرتأثیر رگرسیونی رفتار جوان مردي شهروندي سازمانی. 5نمودار 

واحـد در   798/0سازمانی، شهرونديبه ازاي یک واحد افزایش در میزان رفتار جوان مردي
می توان معادله رگرسیونی زیـر را بـراي پـیش بینـی     . کارکنان افزایش به وجود می آیدعملکرد
  : سازمانی تنظیم کردشهرونديجوان مرديکارکنان، به وسیله رفتارعملکرد

  کارکنانعملکرد= 560/0) + 798/0(سازمانی شهرونديجوان مرديرفتار                        
  :4فرضیه فرعی 

به منظور مطالعه سطح رفتار نگرش مدنی شـهروندي سـازمانی کارکنـان از آزمـون خـی دو      
  :تک نمونه اي استفاده می شود که نتایج به شرح زیر می باشد

کارکنانرفتار نگرش مدنی شهروندي سازمانیسطح. 13جدول 

         
  اخص آماريش           

  

     مدل   
ضرایب 
  رگرسیون

خطاي 
  استاندارد

بتاي 
T  استاندارد

سطح 
  داري معنی

766/3000/0-0/ 560/0149  ضریب ثابت
رفتار جوان مردي 
798/0039/0809/0330/30000/0  شهروندي سازمانی

سطح  رفتار نگرش مدنی
  مقدار 

  مشاهده شده
  مقدار 

مورد انتظار
باقی 
مانده

Chi-

Square
Sig.

  7/44  3/73  118  پایین
  -3/39  3/73  34  متوسط  00/0  691/48

  -3/5  3/73  68باال

مرديجوانرفتارعملکرد
79
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 رفتـار نگـرش  نشان می دهد که سـطح  )p<0/01؛ Chi-Square=691/48(نتایج آزمون خی دو 
بـه  . باشـد پـایینی مـی   در سـطح  قـزوین واحداسالمیآزاددانشگاهکارکنانمدنی شهروندي سازمانی

و بـه  از طریـق رفتـار نگـرش مـدنی شـهروندي سـازمانی      کارکنـان بینی تغییرات عملکـرد منظور پیش
      : آیدمنظور بررسی رابطه بین آنها از رگرسیون دو متغیره استفاده شده است که نتایج آن در زیر می

  هاي کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر رفتار نگرش مدنی شهروندي سازمانی کنندهمشخص. 14جدول 
  کارکنانبر عملکرد
           

  شاخص آماري         
  

  مدل رگرسیون  
  2R  ضریب همبستگی

2R تعدیل شده  F   سطح
  ريمعنادا

1  488/0238/0235/0215/68000/0
کارکنان عملکردو، ضریب همبستگی بین رفتار نگرش مدنی شهروندي سازمانی14جدول 

 )=000/0P(دار و داراي سطح معنی 488/0ضریب همبستگی بین این دو متغیر . را نشان می دهد
نگـرش مـدنی شـهروندي     رفتـار ) 235/0(با توجه به مقدار ضریب تعیین تعـدیل شـده   . می باشد
    . داردکارکنانبر روي عملکرد) P<0/01(دار تأثیر معنیسازمانی

  کارکنانعملکردبرضریب رگرسیونی رفتار نگرش مدنی شهروندي سازمانی. 15جدول 
                

  شاخص آماري             
  مدل     

ضرایب 
  رگرسیون

خطاي 
  استاندارد

بتاي 
T  استاندارد

سطح 
  داريیمعن

660/12000/0-0/ 153/2170  ضریب ثابت
رفتار نگرش مدنی 
483/0059/0488/0259/8000/0  شهروندي سازمانی

  
    

  
  

  کارکنانعملکردبرتأثیر رگرسیونی رفتار نگرش مدنی شهروندي سازمانی. 6نمودار 
واحد در  483/0سازمانی،شهرونديبه ازاي یک واحد افزایش در میزان رفتار نگرش مدنی

می توان معادله رگرسیونی زیـر را بـراي پـیش بینـی     . کارکنان افزایش به وجود می آیدعملکرد
  : سازمانی تنظیم کردشهروندينگرش مدنیکارکنان، به وسیله رفتارعملکرد

  کارکنانعملکرد= 153/2) + 483/0(سازمانی شهروندينگرش مدنیرفتار                   

مدنینگرشرفتارعملکرد
483
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  :5فرعی  فرضیه
کارکنـان از آزمـون خـی دو تـک     به منظور مطالعه سطح رفتار احتـرام شـهروندي سـازمانی    

  :شود که نتایج به شرح زیر می باشداي استفاده مینمونه
  کارکنانرفتار احترام شهروندي سازمانیسطح. 16جدول  

رفتـار احتـرام   نشان می دهد کـه سـطح   )p<0/01؛ Chi-Square=082/50(نتایج آزمون خی دو 
ظـور  بـه من . باالیی  می باشـد  در سطح قزوینواحداسالمیآزاددانشگاهکارکنانشهروندي سازمانی

و بـه منظـور بررسـی    از طریق رفتار احتـرام شـهروندي سـازمانی   کارکنانپیش بینی تغییرات عملکرد
  : رابطه بین آنها از رگرسیون دو متغیره استفاده شده است که نتایج در زیر می آید

  هاي کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر رفتار احترام شهروندي  کنندهمشخص. 17جدول 
  کارکنانبر عملکردسازمانی

  
  شاخص آماري    

  مدل رگرسیون  
ضریب 
  2R  همبستگی

2R تعدیل شده  F  
سطح 

  معناداري

1  276/0076/0072/0958/17000/0
  

را کارکنـان  عملکـرد و، ضریب همبستگی بین رفتار احتـرام شـهروندي سـازمانی   17جدول 
 )=000/0P(دار و داراي سـطح معنـی   276/0ضریب همبستگی بین ایـن دو متغیـر   . نشان می دهد

تـأثیر  احتـرام شـهروندي سـازمانی   )072/0(باتوجه به مقدار ضریب تعیین تعـدیل شـده  . می باشد
  . داردکارکنانبرعملکرد) P<0/01(دار معنی

  کارکنانعملکردبریضریب رگرسیونی رفتار احترام شهروندي سازمان. 18جدول 
  

  شاخص آماري         
  مدل     

ضرایب 
  رگرسیون

خطاي 
  استاندارد

بتاي 
T  استاندارد

سطح 
  داريمعنی

861/11000/0-0/ 586/2218  ضریب ثابت
رفتار احترام شـهروندي  

288/0068/0276/0238/4000/0  سازمانی

-Chiباقی ماندهمقدار مورد انتظار  مقدار مشاهده شدهسطح  رفتار احترام
SquareSig.

  -3/39  3/73  34  پایین
  -3/6  3/73  67  سطمتو  00/0  082/50

  7/45  3/73  119باال
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  کارکنانعملکردبرهروندي سازمانیتأثیر رگرسیونی رفتار احترام ش. 7نمودار 
واحـد در   288/0سـازمانی،  شـهروندي به ازاي یک واحد افزایش درمیـزان رفتـار احتـرام      

می تـوان معادلـه رگرسـیونی زیـر را بـراي پـیش بینـی        .کارکنان افزایش بوجود می آیدعملکرد
  : سازمانی تنظیم کردشهروندياحترامعملکردکارکنان، بوسیله

کارکنانعملکرد= 586/2) + 288/0(سازمانی شهروندياحترامرفتار                            
  

  سازمانیشهرونديبندي ابعاد رفتارهاياولویت
  

  سازمانیشهرونديرفتارهايابعادبنديرتبه.  19جدول 
  

  رتبه  ايمیانگین رتبه  متغیر  ردیف
  5  15/2نوع دوستی  1
  1  92/3وظیفه شناسی  2
  2  76/3جوان مردي  3
  4  31/2نگرش مدنی  4
  3  85/2احترام  5

  
کارکنـان سـازمانی شـهروندي نتایج آزمون فریـدمن نشـان مـی دهـد کـه از بـین ابعـاد رفتارهـاي        

دررتبـه اول و نـوع   ) 92/3= بـا میـانگین رتبـه اي   (شناسـی قـزوین، وظیفـه  واحد آزاد اسالمیدانشگاه
بـه عبـارت دیگـر بـا توجـه بـه نتیجـه ایـن         . در رتبه پنجم قرار دارد) 15/2= با میانگین رتبه اي(دوستی

آزمون می توانیم چنین ادعا کنیم که از میان ابعاد رفتارهاي شهروندي سازمانی، رفتار وظیفـه شناسـی   
  .باالترین اولویت و رفتار نوع دوستی پایین ترین اولویت را در باالبردن عملکرد کارکنان داراست

  
  گیرينتیجه

بدونتوانندنمیهاسازماناست،افزایشبهرودمکراتیکارزشینظامدرشهروندانبههتوج
بهباشند،داشتهحضورمثبترفتارهايتمامبروزدرخوبشهرونداننقشدرآنهااعضاياینکه
بسیارمنابعازیکیعنوانبهشهروندان سازمانیاهمیتکهاکنون. دهندادامهخودحرکتمسیر
نتایجهمچنانکهشود وتلقیاهمیتبابسیارتواندمیهمآنهارفتاراست،شدهدركسازمانمهم

شهروندياحترامرفتار  کارکنانعملکرد

288
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آزاددانشـگاه کارکنـان عملکـرد وسـازمانی شـهروندي رفتارهايمیاندهدمینشانتحقیقاین
567/0R2(دار مثبت معنیقزوین، رابطهواحداسالمی adj: ؛P<0/01( داردوجود .  

آزاددانشگاهکارکنانسازمانیشهرونديرفتاردهدمینشانتحقیقتایجنکههمان گونه 
شهرونديرفتارکهالزم استبنابرایندارد،دارمعنیآنها رابطهعملکردباقزوینواحداسالمی
لذا در این راستا پیشنهاد .یابدقزوین هرچه بیشتر بهبودواحداسالمیآزاددانشگاهکارکنانسازمانی

سازمانیشهرونديرفتاربردنباالوآموزشهایی را برايدانشگاه دورهمسئوالنکهشودمی
شهرونديرفتارهايهمچنین مجموعه. کنندقزوین برگزارواحداسالمیآزاددانشگاهکارکنان
آموزشیمسئوالنبهبنابراینگیرند،میشکلافراددرمدتطوالنیدورهیکطیدرسازمانی

کنندکارافرادشهرونديرفتارهايرويبرپایینسطوحدرومدارسدرکهشودیمتوصیهکشور
  .و سالمتري باشیمبهترسازمانیشهرونديرفتارهايباافراديشاهدجامعهدرکهاینتا

وضـعیت بهبـود ورفـاه بـه نسـبت خواهانـه خـود غیريعالقهوتوجهمعنايبهدوستینوع
کالبـد بـه صـمیمیت وصـفا روحدمیـدن سـبب گرایشـی چنینپرورشوتقویت .استدیگران
دوسـت انسـانی پـاك عواطفبخاطرراهمدیگرانسانها،اجتماعیچنیندر .شدخواهداجتماع
کمـک بـه وباشـد مـی نفسـانی هـاي انگیـزه ازدوروآالیـش بـی شانمحبتوعالقهودارند،

وشـیرین بشـر نسـل تمـامی بردگیزنوساختخواهندصفاوصلحازآکندهمحیطییکدیگر
شـهروندي دوسـتی رفتـار نـوع  نتایج تحقیق حاضر نشـان مـی دهـد کـه میـان      .شدخواهدگوارا

256/0(دار مثبت معنیيقزوین، رابطهواحداسالمیآزاددانشگاهکارکنانعملکردوسازمانی
R2 adj: ؛P<0/01( داردوجود.    

د کـه نـوع دوسـتی در بـین کارکنـان دانشـگاه در حـد        از آنجا که نتایج تحقیق نشان می ده 
شود که مسئوالن دانشگاه به وسیله اتخاذ تدابیري، کارکنان را نسـبت  پایینی می باشد، توصیه می

حسی را در بـین آنـان تقویـت نماینـد و ایـن دسـتاورد از طریـق اتخـاذ         به هم آشناتر کرده و هم
ارتبـاط وجـود   برقراريوبه همراهیکنان تمایلتدابیري جهت این که تا حد امکان در بین کار

محـیط بـا تطبیـق درخـود، واردتازهداشته باشد، و یا اینکه کارکنان سعی کنند که بر همکاران
  .یاري رسانند، قابل دستیابی استکاریشان

صـحیح انجـام بهگرایشمعنايبهشود،میتعبیرکاراخالقبهآنازگاهکهشناسیوظیفه 
کـه درونـی نیـروي وگـرایش دیگـر، بیـان به. استمستقیمنظارتبدونشغلی،وظایفوکار

احسـن نحـو بـه راکـارش خـارجی، نظـارت وکنترلگونههیچوجودبدونفردشودمیسبب
ودرونـی کنتـرل کـار، بهترانجامپرکاري،رو،ایناز. شودمینامیدهشناسیوظیفهدهد،انجام
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نظـارت کـاري، اهمـال کـاري، کـم مقابـل، دروشناسـی وظیفـه هاينشانهازپذیري،مسؤلیت
نتـایج ایـن تحقیـق    . رونـد میشماربهشناسیوظیفهضعفعالیمازگریزي،مسئولیتوخواهی

آزاددانشـگاه کارکنـان عملکـرد وسـازمانی شناسـی شـهروندي  وظیفهرفتاردهد میاننشان می
642/0R2(اردمثبت معنیيقزوین، رابطهواحداسالمی adj: ؛P<0/01(داردوجود.  

از آنجا که نتایج تحقیق نشان می دهد که رفتار وظیفـه شناسـی در بـین کارکنـان دانشـگاه،       
باالترین اولویت را در بهبود عملکرد کارکنان دارا می باشد، لذا توصیه می گردد کـه مسـئوالن   

ري کارمندان و لـزوم پاسـخگویی آنـان در    باالبردن وجدان کا: دانشگاه با اتخاذ تدابیري از قبیل
  .مقابل وظایف محوله، در جهت تقویت، رشد و شکوفایی رفتار وظیفه شناسی آنان برآیند

هـاي سـختی ونامالیمـات از :ویژگیهـایی از ایـن قبیـل اسـت    دارايجـوانمرد کارمنـد یک
شـکایت بـراي زیادوقتصرفکند، ازنمیشکایتاست،مواجهآنباسازماندرکهموجود

نمایـد و  میاجتنابمسائلبزرگنماییکند، ازمیپرهیزاهمیتبیوافتادهپاپیشموضوعاتاز
وجزئـی موضـوعات دربـاره هـا منـدي گلـه وشکایاتبهرسیدگیسازد، براينمیکوهکاهاز

مسـاعدت وکمـک نیازمنـد کـه کنـد نمـی وانمـود کنـد، طـوري  نمـی صـرف وقتاهمیت،بی
تـا بگیـرد عهـده بهراماندهزمینبروظایفترینسختکهاستاست، مایلیگراندهمیشگی

مـی گـذار تأثیرنیزافرادسازمانیفعالیت هايدرهااینهمگیباشند؛ کهترراحتهمکارانش
شـهروندي مـردي رفتـار جـوان  دهد میـان مینشانحاضر نیزتحقیقنتایجکههمانگونهوباشند

653/0(دار مثبت معنیيقزوین، رابطهواحداسالمیآزاددانشگاهکارکنانعملکردوسازمانی
R2 adj: ؛P<0/01( داردوجود.  

از آنجا که نتایج تحقیـق نشـان مـی دهـد کـه رفتـار جـوانمردي در بـین کارکنـان دانشـگاه،           
گـردد کـه مسـئوالن    باشـد، لـذا توصـیه مـی    اولویت دوم را در بهبود عملکرد کارکنـان دارا مـی  

باالبردن سطح اعتماد کارکنان نسبت به مـدیران مـافوق   : دانشگاه در صدد اتخاذ تدابیري از قبیل
خــود و همچنــین بــاال بــردن ســطح عالقمنــدي و تعلــق خــاطر کارمنــدان نســبت بــه ایــن واحــد  

  .دانشگاهی، زمینه تقویت رفتار جوانمردي را در بین کارکنان فراهم آورند
او . ین اصلی را که دنبال می کند، مفهوم خیـر یـا فضـیلت اسـت    ارسطو در مباحث اخالق، مهمتر

عقیده دارد همه کارهایی که انسان انجام می دهد، براي سود و خیـري اسـت کـه آن را مطلـوب مـی      
ودي بـه غایـت و   جبینیم هیچ مواما اگر درست توجه شود، می ،یل داردامتهر کسی به چیزي . شمارد

اي را که براي آن به وجود آمده، به بهتـرین نحـو   ه همواره وظیفهخیر اصلی خود نمی رسد، مگر اینک
مثال شمشیر خوب، شمشیري است که وظیفه خاص شمشیر، یعنی تیز بـودن و بریـدن را بـه    . اجرا کند
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. انسان نیز از این قاعده مستثنی نیسـت .خوبی انجام دهد و انجام این وظیفه براي شمشیر، فضیلت است
مختص به اوست، همان خصلتی است که او را از سایر آفریده هـا متمـایز مـی    وظیفه خاص انسان که 

سپردن زنـدگانی اش  انسان، یعنیو مدنی بنابراین فضیلت اخالقی . سازد و آن اندیشیدن و تفکر است
اهمیت فضایل مـدنی تـا   . به دست خرد و اندیشه و انجام فعالیتهایش به بهترین وجه تحت رهبري عقل

فتار افراد را کنترل می کند و حتی آنچنان که نتایج تحقیـق نیـز نشـان مـی دهـد میـان      آنجا است که ر
قـزوین،  واحـد اسـالمی آزاددانشـگاه کارکنـان عملکـرد وسـازمانی شـهروندي مدنینگرشرفتار 
235/0R2(دار مثبت معنیيرابطه adj: ؛P<0/01( داردوجود.    

سـازنده پیشنهاداترکنان براي سعی در ارایهاجراي برنامه هایی در جهت افزایش رغبت کا
خـوب سـازمان، رسـاندن اخبـار   جلساتوهاسازمان، حضور فعال در نشستمسایلجهت حل

و جامعه هـدف؛ مـی توانـد در بـاالبردن میـزان ایـن مؤلفـه در        اطالع دیگرانبهسازمانبامرتبط
  .کارکنان تأثیرگذار باشد

یکعنوانبهماواندشدهایجادمدنیتخلقدلیلبهزاکت،نوادبقوانینکهرسدمینظربه
شوند،میوضعادبرعایتپیرامونکهقوانینی. هستیممحدودهومرزنیازمندشدتبهانسان،
میمتوجهکنیم،استفادهآنهاازاگرامانمایندایجادمحدودیتحدوديتامابرايکهاستممکن
درآشنایینحوه. دهدمیدستمابهجدیدشرایطدربیشتريراحتیورضایتاحساسکهشویم
چگونهکهدهدمینشانواستشدهتعیینپیشازنسخهیکمعاشرتوآدابطریقهرعایتکنار
بابیشترآشناییحالدرکهحالیهماندر. کردرعایترانزاکتوادبدیگرانمقابلدرباید

حفظکهداشتتوجهباید. کنیمپیرويقوانیناینازکاملآرامشباتوانیممیهستیم،دیگران
ایننتایجوکندمیتضمینراايرابطههرموفقیتگذاشتن،احترامومراعاتوتوجهومالحظه

آزاددانشگاهکارکنانعملکردوسازمانیشهرونديرفتار احترامکه میاندهدمینشاننیزتحقق
072/0R2(دار ثبت معنیميقزوین، رابطهواحداسالمی adj: ؛P<0/01( داردوجود.  

درهمکـاران احترام به حقـوق : با اجراي اقدامات و برنامه هایی جهت تشویق کارکنان براي
همکـاران خـود؛   نـاراحتی عمومی و همچنین سعی بـر فـراهم نکـردن موجبـات    ومشتركامور
  .کارکنان برداشت توان قدم هاي مؤثري در باالبردن میزان این مؤلفه درمی
  

  پیشنهادهاي براي تحقیقات آتی
داشـته کارکنـان رابطـه  عملکـرد باتوانندمیکهدیگريعواملرويبرکهشودمیپیشنهاد

  .گیردصورتمطالعاتینیزباشند
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نتـایج وگرفتهصورتدیگرهاينمونهوهاسازماندرتحقیقاینباهمسومطالعاتیهمچنین
  . شودمقایسهحقیقتایننتایجباآن

ســازمانی بــه عنــوان زیرســاخت رفتارهــاي ســالمتپیشــنهاد مــی شــود کــه در مــورد میــزان
  .قزوین نیز مطالعاتی صورت گیردواحداسالمیآزاددانشگاهشهروندي سازمانی در

عوامل موثر بر تقویت و بهبود رفتارهاي وظیفه شناسی مورددرکهشودمیهمچنین پیشنهاد
  .شهروندي سازمانی در بین کارکنان دانشگاه مزبور نیز مطالعاتی صورت گیرد و جوانمردي

مورد ارتباط رفتار شهروندي سازمانی و هریک از ابعـاد آن بـا هریـک از    در صورتی که در
تـري در ایـن   تـوان بـه نتـایج دقیـق    هاي عملکرد کارکنان نیز مطالعاتی صـورت گیـرد، مـی   مولفه

  .خصوص دست یافت
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  بع منا
، انتشارات )تحلیل آماري(آمار و کاربرد آن در مدیریت، 1388آذر، عادل، مومنی، منصور، 

.سمت
سـید محمـد اعرابـی و علـی     : ، ترجمـه تئـوري و طراحـی سـازمانی   ، 1390ال دفت، ریچارد، 
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